Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
VILKEN SOMMAR!
Ja, vilken sommar vi haft. Nu när vindarna känns lite svalare och luften blivit lite mera höstlik. kan vi
alla tänka tillbaka på alla varma dagar vi haft.
Sommaren startade lite trevande innan midsommar. Det var både regnigt och blött. Trots detta satt
många av oss upp på våra hojar och klämde många mil. Efter det att midsommar passerat har vi
njutit av sol och värme. Ibland lite för varmt för att tycka det var skönt att hoppa i skyddskläder och
hjälm. Trots detta har det blivit många mil.
Denna sommar har jag tillbringat i Sverige. Har gjort en tur till Ronneby där vi bodde på Ronneby
Brunn. En anläggning jag varmt kan rekommendera. Efter detta besökte vi Öland. Mysig ö med
många vackra platser att besöka.
Noliamässan i Piteå arbetade jag på några dagar som representant för SMC Riksstyrelse. Jag
arbetade också för SMC på Mälaren runt.
Kommer att åka till Linköping sista helgen i augusti för att se SM-finalen i Road racing. Ska bli rolig
tochr jag vet att det kommer fler medlemmar från klubben dit.
Första helgen i september har SMC sitt årsmöte. Det bär då åter av norrut. Nämligen till Storforsen
utanför Älvsbyn.
Jag har till detta årsmöte avsagt mig återval till SMC Riksstyrelse. Allt arbete tar mycket tid och jag
har stora svårigheter att vara ledig från mitt arbete för att medverka vid de möten som är på
vardagar. Lite tråkigt är det då jag nu efter denna mandatperiod börjat förstå och kunna
organisationen, men ska jag vara med behöver jag känna att jag gör ett fullgott arbete.
19 september kommer ca 30 medlemmar att träffas på vår årliga höstträff. Denna gång träffas vi i
Västergötland, Påarps gård. Har du glömt att anmäla dig? Kolla med Anders om det finns plats kvar.
Ja, nu får vi njuta av de veckor vi har kvar att åka hoj innan det åter är dags att ställa undan hojen för
vinterförvaring. Som tur är dröjer det.

Jag önskar nu er alla en
TREVLIG HÖST
Zenita

